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for tillatelse samt om hva som skal gjøres med våpenet, våpen- 23. j-tini
deler og ammunisjon dersom melding ikke blir innsendt innen .Nr. 69
fristen eller tillatelse ikke blir gitt,

på hvilken måte og innen hvilken frist de som ved lovens ikraft-
tredelse eier eller innehar magasin- eller automathaglgevær eller
skytevåpen hvis karakter eller beskaffenhet er vesentlig endret,
skal gi melding om dette og søke om tillatelse etter § 8 tredje
ledd, om de nærmere vilkår for å gi tillatelse i disse tilfelle samt
om hva som skal gjøres med våpenet dersom søknad om slik til-
latelse ikke blir innsendt eller blir avslått,

på hvilken måte og innen hvilken frist de som ved lovens ikraft-
treden driver handel --med våpen soin ved lovendringen blir be-
villingspliktige, og som ikke fra før har bevilling, skal gi melding
om dette og søke tillatelse etter § 16 første ledd.

Lov om kaftlegging, delingog registrering avigrunneiendom(delings- 23. juni
loven). Nr. 70
Opphevin.g- av:

Lov 17. aug. 1818 angaaende Den- nye MatricuL4 Norge.
Lov 6. juni 1863 om en Revision af Matriculen.
Lov 26. mal 1866 om Tillæg til Lov Om ReviSion af Matriculen a
6te juni 1863.
Lov 20. aug. 1909 nr. 2 om skylddeling m. v.

Endringer
1. Lov 14. mars 1930 om landslott § 4 første ledd.

Lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing
Lov 22. des. 1950 nr. 2 om jordskifte.
Lov 21. des. 1956 nr. 3 om endr. i kommuiral inndeling.
Lov 18. des. 1959 nr. 11 om betaling for rettsforretninger (sportel-
loven).
Lov 18. juni 1956 nr. 6 om sarneige.
Bygningsloven 18. juni 1965 nr. 7.
Lov 28. juni 1974 nr. 58 bm ddelsretteh og åsetesretten.

Ot. prp: nr. 50, Innst. 0. nr. 67 og Besl. 0. nr. 90' (1977-78). OdëT-o•g
hhv:, 2. og 9. juni 1978. Fremmet av Miljøverridep.

Kapittel I. Fellesbestemmelser.

§ 1-1. Formål og virkeområde.
Lovens formål, er å sørge .for at grensene for grunneiendom _og

festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet, -og dessuten at
det blir ført oversiktlige-og pålitelige registre over grunneiendom og
festegrunn og data„ knyttet til dem.-

Loven gjelder for hele landet.
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23. juni (delingsloven) på tilsvarende måte, så langt dei høver. For anke
Nr.70 gjeld same reglane 'som fOr jordskifte. For føririga i rettsboka og

tinglysing gjeld reglane i § 24 i denne lova.

VIII
I lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunalinndeling

oppheves § 9 første og tredje ledd.

IX
I lov 18. desember 1959 nr. 11 om.betaling for rettsforretninger

(sportelloven) gjøres følgende endringer:
_

§ 27 oppheves.

§ 51 tredje og fjerde ledd skal lyde:
For tinglysing av et målebrev betales kroner 40,—. For samxnen-

føying av flere eiendommertil en betales ikke gebyr.

- OverskriftentiLkapittel 11 skal lyde:
Kapittel 11. Deponering, frivillig auksjon, lisitasjon og registre-

ring av reinmerke.
§ 74 oppheves.

-

Overskriftentil kapittel 13 skål lyde:_ -
Kapittel 13. Tjeneste som domsmann,skjønnsmann,rettsvitne m.v.

§ 82 oppheves.
X

I lov av 18. juni 1965 nr. 6 om sameige skål § 2 annet ledd innled-
ningen lyde: a

Der partene ligg til serskilt registrerte grunneigedomarog anna
høvetal ikkje er kjent

XI
I Bygningsloven 18. juni 1965 nr. 7 gjøres følgende endringer:
Overskriftentil kapittel VIII skal lyde:

Kapittel VIII. Deling av eiendommer.
§ 62 oppheves.
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§ 63 skal lyde: 23. juni

§ 63. Deling av eiendom. Nr. 70

Før deling av eiendom finner sted, må bygningsrådet ha gitt
Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som

ledd i jordskifte.

De sofn er nevnt i § 3-=.1 tredje ledd bokstavene a til f i lov om
kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delings-
loven) kan søke om tillatelse til deling av eiendom. Søkeren må
angi hvordan delingen ønskes utført. Dette kan skje ved påvis-
ning i marka, ved angivelse av størrelsen av de arealer som ønskes
fradelt, ved forholdstall mellom de enkelte deler eller på aimen
måte som godtas av bygningsrådet. Søkeren plikter dessuten å
legge fram et forslag til grenseforløp inntegnet på kart når byg-
ningsrådet krever det. Forslaget skal vise hvordan delingen på
hensiktsmessig måte ka,n gå inn en framtidig utnytting av om-

,rådet, .herunder også hvordan ,de krav ,som er nevnt i§ 69 nr. 1
kan oppfylles.

yed forskrift kan departementet gi nærmere bestemmelser om
søknaden.

Bestemmelsene § 94 nr. 3 om varsel til naboer og gjenboere
m. v. gjelder tilsvarende så langt de passer.

Eiendom må ikke deles på en slik måte at det ved delingen opp-
står forhold som strider mot denne lov, forskrift eller vedtekt.
Heller ikke må eiendom deles slik at det dannes tomter som etter
bygningsrådets skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på
grunn av sinstørrelse eller form. Før tillatelse gis, skal bygnings-
rådet dessuten påse at- det foreligger nødvendig samtykke til de-
ling etter annen lovgivning, jfr. § 95 som gis tilsvarende anven-
delse så langt den passer.

Dersom deling av en eiendom ikke er rekvirert hos kommunenes
oppmålingsmyndighet seinest ett år etter at tillatelse er gitt, fal-
ler tillatelsen bort. .,

Bestemmelsene nr. 1-4 gjelder også når det på en eiendom skal
opprettes enheter for bortfeste i, mer enn 10 år. Bygningsrådet
kan sette som vilkår for tillatelsen at festeenheten blir fradelt
eiendommen ved delingsforretning etter bestemmelsene i lov om
kartlegging, deling og registrering .av. grunneiendom (delings-

.: loven). ,

§ 64 oppheves.
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23. juni
Nr. 70

§ 67 første ledd skal innledningen lyde:
Ved vedtekt kan det bestemmes at tomt i regulert strøk bare kan

deles eller bebygges dersom 


§ 95 nytt nr. 3 skal lyde:
Bygningsrådet kan sette som vilkår for å gi byggetillatelse at elen-

dommer som har samme eier og som skal nyttes under ett, blir sam-
menføyd i grunnboka, jfr lov om kartlegging, deling og registrering
av grunneiendom (delingsloven) § 4-3.

§ 95 nåværende nr. 3 blir nr. 4.

§ 109 skal lyde:
Ved regulativ kan fastsettes gebyr til kommunen for behandling

av søknad om •deling, byggetillatelse, kontroll, utferding av attester
og for andre arbeid som det etter denne lov, forskrift -eller vedtekt
påhviler de kommunale bygningsmyndigheter å utføre. Ved regulativ
kan også fastsettes gebyr•for avskrifter og attester fra de særlige
skjønnsretter.

Regulativet vedtas av kommunestyret etter tilråding fra bygnings-
rådet og legges fram for fylkesmannen til godkjenning.

XL
I lov. 28. juni 1974 nr. 58 om, odelsretten og åsetesretten skal § 4

annet ledd lyde: -

Odelsrett kan heller ikke hevdast til 'sanieigepart, .Med mindre par-
ten ligg til særSkilt registrert- grunneigedom.

23. juni Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten
ved Christiania Dampkjøkken Offshore-eatering.
Fastsatt•ved kgl. res. av 23. juni 1978. Fremmet av. Kommunaldep.

Med heimel i Grunnlovens § 17 blir det fastsatt:

§ 1
Tvisten mellom på den ene side Norsk olje- og gassmedarbeider-

forbund og på den annen side Norsk Arbeidsgiverforening og Chri-
stiania Dampkjøkken Offshore-eatering i forbindelse med opprettelse
av tariffavtale våren 1978 skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.


